
 
 

Vooraf 
Door uitval van meerdere collega’s 
is het vorige week niet gelukt de 
nieuwsbrief te sturen. Bij deze krijgt 
u hem alsnog. In deze nieuwsbrief 
leest u onder andere een aantal 
personele mededelingen en er 
worden nieuwe leden voor de 
oudercommissie gezocht.  
 
Geboortenieuws 
Afgelopen maandag is er een 
zoontje geboren bij de familie van 
den Brandhof. Immanuel uit groep 
1b heeft een broertje met de naam 
Nathan. Van harte gefeliciteerd! 
 
Personeel 
Verlof juf Bertilda 
Juf Bertilda had vorige week haar 
laatste werkdag. We wensen haar 
een fijne verloftijd en zodra er 
babynieuws is hoort u dat natuurlijk!  
 
In blijde verwachting 
Juf Willemijn deelde na de 
kerstvakantie met ons het blijde 
nieuws dat zij in verwachting is. We 
feliciteren haar van harte en wensen 
haar een voorspoedige 
zwangerschap. 
 
Juf Gerlinde 
Het gaat goed met juf Gerlinde! Na 
een korte periode van opbouwen 
lukt het weer om de klas te draaien 
en ook haar coördinatietaken pakt 
ze weer op.  
 
Juf Jeannette Kroon 
Het herstel van juf Jeannette duurt 
langer dan gehoopt. Het gaat 

gelukkig wel vooruit, maar wel 
langzamer dan zij zelf zou willen. We 
wensen juf Jeannette sterkte.  
 
Voorstellen juf Janine 

Mijn naam 
is Janine 
Doest. Ik 
ben 20 jaar 
oud en ik 
woon in 
Barneveld 
bij mijn 
ouders en twee oudere broers. Ik 
vind het leuk om tijd door te 
brengen met familie en mijn 
vriend(en). Ik zit op volleybal en 
daarbij kan ik genieten van mijn 
team en de gezelligheid. Als ik iets 
doe, geef ik daar de volle 100% 
voor. Momenteel ben ik bezig met 
het afronden van de opleiding 
Leraar Basisonderwijs op de 
Christelijke Hogeschool in Ede. 

In mijn 2e jaar van de opleiding heb 
ik al mogen stagelopen op deze 
basisschool. Ik heb hier een hele 
leuke en leerzame tijd gehad. Om 
mijn opleiding af te ronden, moet ik 
een Proeve van Bekwaamheid 
lopen. Dit mag ik doen in groep 6, 
waar ik in oktober 2021 ook al een 
aantal dagen heb mogen invallen. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om hier 
de laatste periode van mijn 
opleiding te mogen voltooien! 

 
 

Welkom 
In groep 1b mochten we deze week 
weer nieuwe kinderen 
verwelkomen: Fleur Kuijt (zusje van 
Yarah), Saar van de Steeg, William 
Davelaar en Jasmijn Veldhuizen 
(zusje van Fleur en Rosalie). 
Gerben Teitsma startte deze week in 
groep 5/6. 
We wensen alle kinderen een heel 
fijne tijd toe bij ons op school. 
 
School-gezin-kerk 
Voor komende week stond de 
school-gezin-kerk week op de 
planning. Jammer genoeg hebben 
we, samen met de kerk, moeten 
besluiten dat die dit jaar niet door 
kan gaan. We hopen later in het jaar 
een week te vinden waarin we meer 
mogelijkheden hebben om dit op te 
pakken.  
 
Cito Midden 
U heeft het vast wel gehoord van uw 
kind. De afname van de Citotoetsen 
is weer in volle gang. Voor kinderen 
is dit soms best een spannende 
periode. De resultaten hiervan krijgt 
u te zien op de rapporten en zullen 
tijdens de spreekmomenten met u 
besproken worden.  
 
Warme truien dag 
Op de kalender staat nog de warme 
truiendag vermeld. Dit jaar zullen 
we hier niet op de dag zelf speciaal 
aandacht voor hebben. Momenteel 
wordt de verwarming niet centraal 
geregeld en kan er dus ook niet 
gekozen worden voor ‘een paar 
graadjes lager’. Sowieso komen we 
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in het noodgebouw daar regelmatig 
wel aan toe, omdat we moeten 

ventileren      . 
 

Gezocht: 
Nieuwe leden oudercommissie 

 
Aan het eind van dit schooljaar 
zullen een aantal 
oudercommissieleden afscheid 
nemen van hun taak. 
Daarom zijn we op zoek naar 
ouders die de oudercommissie 
willen komen versterken.  
De oudercommissie helpt bij 
bijzondere activiteiten in de 
school. Denk hierbij aan de 
catering bij ouderavonden, het 
coördineren van de 
schoolschoonmaak, het 
organiseren van de 
Koningsspelen, enz. 
Vindt u het leuk om samen met 
andere enthousiaste ouders deze 
taak binnen de school te 
vervullen?  
Stuur een mail naar juf Gea of  
juf Gerlinde. 
g.vanleeuwen@kbskootwijkerbroek.nl 
g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl 
Ook voor vragen en/of meer 
informatie kunt u bij hen terecht. 
 

 
Bijbeltekst 
 

 
 
Bijbelverhalen 
Hierbij het bijbelrooster voor de 
komende weken. 
 
Week 5 
Deze week gaan de verhalen over 
Absalom. Hij wil koning worden en 
dat zo snel mogelijk. Hij verzint een 
plan om David van de troon te 
stoten.  

 
 
 

Week 6 
Het loopt niet goed af met Absalom 
en dat doet David veel verdriet. Hij 
gaat terug naar Jeruzalem en 
bestijgt opnieuw de troon. Maar al 
snel gaat hij de fout in en God straft 
hem.  
 
Week 7 
Koning David is gestorven. Zijn zoon 
Salomo is nu koning. Salomo is een 
wijze rechter en hij bouwt een 
prachtig huis voor God.  
 

Agenda 
 

11 feb Warme truiendag 

25 feb Rapport mee 

 
 

Verjaardagskalender  

Januari 
25 Liz van den Berg  5a 

31 Hugo Morren  1b 

Februari  

1 Guido Hazeleger  2a 

3 Jara Evers  5a 

3 Loïs van de Kamp  5b/ 6b 

5 Wous van den Brink  3a 

6 Esmee Jansen  4a 

6 Thijs van de Kamp  6a 

6 Luca Morren  7a 

8 Marlissa Top  8a 

9 Naomi Donkersteeg  7a 

9 Nick van 't Hol  8a 

12 Finn van Maanen  2a 

13 Fenna Duits  3a 

13 Dylan Hotz  3a 

14 Luuk van de Kamp  3a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep Hulpouders Snoeiafval 
In het voorjaar zijn er weer drie 
zaterdagen dat er snoeiafval 
gebracht kan worden. Met deze 
activiteit halen we jaarlijks €1500 
op. Dit wordt gebruikt om de kosten 
van het kamp en de schoolreisjes 
laag te houden. We zoeken nog 
mensen die kunnen helpen. Het gaat 
om de volgende zaterdagen:  
 
Zaterdag 28 maart 
Zaterdag 23 april 
Zaterdag 4 juni 
 
Wanneer u een zaterdag kunt 
helpen neem dan even contact op 
met de conciërge Wim Brul via 
0638153064. 
 
Brengen en halen tijdelijk 
huisvesting 
We zien dat het ’s ochtends en ’s 
middags druk is rondom de tijdelijk 
huisvesting. Dit heeft er natuurlijk 
mee te maken dat er nu meer 
groepen aan de Rehobothstraat 
worden afgezet en opgehaald. 
Daarnaast is een deel van de 
parkeerruimte afgezet voor de 
fietsenstallingen. Aan beide kanten 
van de fietsstalling zijn nog wel 
parkeerplaatsen beschikbaar (zie de 
groene cirkels). We willen u vragen 
daar zoveel mogelijk gebruik van te 
maken. Daarnaast zouden we graag 
een rijrichting afspreken (zie blauwe 
pijlen). Dit zorgt voor een betere 
doorstroom en houdt de 
verkeersituatie veiliger.   
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